
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΙΟ 10 Δεκεμβρίου 2020 

Μ. ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ, Πρ. 

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

Γονική Μέριμνα 

 

1/19 21/12/20 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ 

37/19 25/2/21 – ΚΕΘ, ώρα 9.00 π.μ. 

50/20 27/1/21 - ΕΠΙΔΟΣΗ 

66/20 21/12/20 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ 

343/18 25/2/21 - ΚΕΘ 

370/20 3/2/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 9.00 π.μ. 

442/20 20/1/21 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε 

533/20 21/12/20 – ΚΕΘ – Ένσταση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε 

 

Διατροφή 

 

160/20 21/12/20 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ 

390/20 Εκδόθηκε Διάταγμα 

 

Περιουσιακές Διαφορές 

 

32/19 11/2/21 – ΚΕΘ 

Δίδονται οδηγίες όπως εντός 45 ημερών από  

σήμερα κάθε διάδικο μέρος αποκαλύψει με  

ένορκη δήλωση που θα καταχωρήσει προς κάθε 

διάδικο μέρος όλα τα έγγραφα που βρίσκονται ή  

βρίσκονταν στην κατοχή του ή έλεγχό του τα 

οποία σχετίζονται με το υπό εξέταση ζήτημα και 

να εφοδιάσει με αντίγραφα κάθε άλλο διάδικο 

μέρος 

65/15 27/1/21 – ΚΕΘ, ώρα 11.00 π.μ. – Διάδικοι  

παρόντες 



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 10 Δεκεμβρίου 2020 

Eνώπιον: Φ. Κωνσταντίνου, Δ.  

 

 
Δικαιοδοσία  

 
Ορισμός/Οδηγίες/Αποτέλεσμα 

 
Διατροφή  

 

309/19 22.1.21 για δήλωση συμβιβασμού 

197/20 4.2.21 για ΚΕΘ  

Oι διάδικοι διατάσσονται να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων 

που είναι ή ήταν στην κατοχή τους ή στον έλεγχο τους και που σχετίζονται με τα  

επίδικα θέματα εντός 30 ημερών από σήμερα. 

Η ημερομηνία 11.2.21 ακυρώνεται  

228/20 28.1.21 για δήλωση συμβιβασμού 

339/20 25.1.21 για ΚΕΘ 

Υπεράσπιση μέχρι τότε 

343/20 4.2.21 για ΚΕΘ 

Υπεράσπιση μέχρι τότε 

Γονική Μέριμνα  

186/14 Η αίτηση παρακοής ορίζεται στις 26.2.21 για ακρόαση η ώρα 11.00 

Η καθ’ης η αίτηση να υπογράψει εγγύηση ποσού €3.000 για να είναι παρούσα 

στο Δικαστήριο την πιο πάνω ημερομηνία  

306/17 Η εναρκτήρια αίτηση παραμένει ως είναι ορισμένη στις 13.1.21 για ακρόαση 

η ώρα 11.00 

Ανανεώνονται οι οδηγίες ως ακολούθως: 

Kατάθεση συμπληρωματική έκθεσης του Γραφείου Ευημερίας 

Ονομαστικός κατάλογος από πλευράς αιτήτριας μέχρι 30.12.20 

Ονομαστικός κατάλογος από πλευράς καθ’ου η αίτηση μέχρι 13.1.21 

325/18 18.2.21 για ΚΕΘ σε αναμονή της έκθεσης  

469/18 25.2.21 για ΚΕΘ 

Συμπλήρωση δικογράφων να γίνει μέχρι τότε 

522/18 11.3.21 για ΚΕΘ σε αναμονή της έκθεσης  

Απάντηση στην υπεράσπιση και υπεράσπιση στην ανταπαίτηση να καταχωριστεί 

μέχρι 4.2.21 

71/19 11.3.21 για ΚΕΘ σε αναμονή της έκθεσης 

103/19 25.2.21 για ΚΕΘ 

Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι 29.1.21 

Απάντηση να καταχωριστεί μέχρι 24.2.21 

263/19 18.3.21 για ΚΕΘ σε αναμονή της έκθεσης  

613/19 4.3.21 για ΚΕΘ 

Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι 29.1.21 



Απάντηση να καταχωριστεί μέχρι 26.2.21 

19/20 4.2.21 για ΚΕΘ 

Η κλήση για οδηγίες να επιδοθεί και ο Τύπος 25 να καταχωριστεί 

39/20 4.2.21 για δήλωση συμβιβασμού 

323/20 Η εναρκτήρια αίτηση απορρίπτεται ως αποσυρθείσα άνευ βλάβης 

331/20 28.1.21 για ΚΕΘ  

Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε 

431/20 Εκδόθηκε διάταγμα  

 

 

 

 

  



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

Eνώπιον: Μ.Χ. Κάιζερ, Δ.  

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

 

47/19 Με βάση τη Δ. 30, η Αιτήτρια να καταχωρήσει την έγγραφη 

μαρτυρία της μέχρι τις 9/2/21 και αντίγραφο να παραδώσει 

στον δικηγόρο του Καθ΄ ου η αίτηση και ο Καθ΄ ου η αίτηση 

μετά την παράδοση σ΄ αυτόν της έγγραφης μαρτυρίας της 

Αιτήτριας να καταχωρήσει την έγγραφη μαρτυρία του μέχρι τις 

9/4/21 και αντίγραφο να παραδώσει στον δικηγόρο της 

Αιτήτριας.  Η υπόθεση ορίζεται στις 20/5/21 ώρα 11:00 για 

ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις. 

 

267/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 9/2/21 για οδηγίες.  Συμμόρφωση από 

πλευράς Καθ΄ ου η αίτηση στην αποκάλυψη εγγράφων μέχρι 

τις 18/1/21 και ακολούθως εντός περαιτέρω 10 ημέρων να 

επιθεωρηθούν τα έγγραφα που έχουν αποκαλυφθεί. Έξοδα 

στην πορεία αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον της Αιτήτριας. 

 

392/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 16/2/21 ώρα 08:30 για επίδοση. 

400/20 Εκδόθηκε τελικό διάταγμα. 

 

 
 

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
 
 

431/18 Η υπόθεση ορίζεται στις 14/1/21 ώρα 08:30 για δήλωση 
συμβιβασμού.  Τόσο οι συνήγοροι όσο και οι διάδικοι να 

είναι παρόντες την πιο πάνω ημέρα και ώρα. Έξοδα στην 
πορεία. 

 

575/18 Η υπόθεση ορίζεται στις 5/2/21 ώρα 08:30 για οδηγίες.  
Δόθηκαν οδηγίες όπως η έκθεση του Γραφείου Ευημερίας 

ετοιμαστεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. Απαιτείται η 
παρουσία τόσο των συνηγόρων όσο και των διαδίκων 
την πιο πάνω ημέρα και ώρα. 

 



88/20 Υπήρξε πλήρης συμμόρφωση με το Διάταγμα ημερ. 3/3/20 και 
οι Αιτητές απαλλάσσονται των όρων αυτού. 

100/20 Εκδόθηκε τελικό διάταγμα. 

191/20 Η υπόθεση απορρίπτεται ως αποσυρθείσα άνευ βλάβης και 
χωρίς έξοδα. 

227/20 Εκδόθηκε τελικό διάταγμα. 

491/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 16/2/21 για οδηγίες. Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

 

 

 

  



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

Eνώπιον: Σ. Νεοφύτου, Δ. 

 

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

 

477/16 

 

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 5/2/21 και ώρα 
10.00.  Έκθεση του γραφείου ευημερίας να ετοιμαστεί μέχρι 

τότε.  Έξοδα στην πορεία.     
 

 
480/18 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 5/2/21 και ώρα 
09.00.  Έκθεση του γραφείου ευημερίας να ετοιμαστεί μέχρι 

τότε.  Έξοδα στην πορεία.     
 

 
14/19 

 
Εκδίδεται διάταγμα ως οι δηλώσεις των συνηγόρων των 

διαδίκων. 
 

 
335/19 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 25/1/21 και ώρα 
09.00.  Δίδεται παράταση χρόνου για συμμόρφωση με τις 

οδηγίες του Δικαστηρίου εντός 20 ημερών από σήμερα.  Έξοδα 
στην πορεία.  

 

 

435/19 

 

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 11/2/21 και ώρα 
09.00.  Έκθεση του γραφείου ευημερίας να ετοιμαστεί μέχρι 
τότε.  Έξοδα στην πορεία.     

 

 

547/19 

 

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 1/2/21 και ώρα 
09.00.  Έξοδα στην πορεία 

 
333/20 

 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Επίδοση στις 19/1/21 και ώρα 

09.00.  Καμία διαταγή για έξοδα. 
 

 

325/20 

 

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 29/1/21 και ώρα 
09.00.  Συμπλήρωση δικογράφων να γίνει μέχρι τότε.  Έξοδα 

στην πορεία. 
 

 
449/20 

 
Εκδίδεται διάταγμα ως οι δηλώσεις των συνηγόρων των 
διαδίκων. 

 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 



 

 

442/16 

 

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Ακρόαση στις 5/2/21 και ώρα 
10.30. Έξοδα στην πορεία. 

 

 

366/18 

 

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Ακρόαση με γραπτές 
αγορεύσεις στις 4/5/21 και ώρα 09.00.  Δίδεται παράταση 
χρόνου 3 μηνών από σήμερα για την καταχώριση έγγραφης 

μαρτυρίας της Καθ΄ης η αίτηση.  Έξοδα στην πορεία. 
 

 
47/20 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ στις 16/2/21 και ώρα 

09.00 για συμμόρφωση με τα διατάγματα.  Οι διάδικοι 
διατάσσονται να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης 
εγγράφων που είναι ή ήταν στην κατοχή τους ή στον έλεγχο 

τους και που σχετίζονται με τα επίδικα θέματα εντός 45 ημερών 
από σήμερα.  Αμφότεροι οι διάδικοι να δώσουν αντίγραφα των 

εγγράφων που θα αποκαλύψουν στην άλλη πλευρά ώστε να 
μην χρειάζεται επιθεώρηση.  Έξοδα στην πορεία.  

 

 

143/20 

 

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 26/1/21 και ώρα 
09.00.  Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε.  Έξοδα στην 
πορεία. 

 

 

257/20 

 

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 18/1/21 και ώρα 
09.00.  Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε.  Έξοδα στην 

πορεία. 
 

 

397/20 

 

Η εναρκτήρια αίτηση και η ενδιάμεση αίτηση ορίζονται για 
Οδηγιές στις 12/1/21 και ώρα 09.00.  Υπεράσπιση και ένσταση 

να καταχωρηθούν μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία.  Η δικάσιμος 
11/12/20 ακυρώνεται. 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

 

84/15 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 1/2/21 και ώρα 

09.00.  Έξοδα στην πορεία.   
 



 
6/19 

 

 
Η εναρκτήρια αίτηση και η ενδιάμεση αίτηση ορίζονται για 
Οδηγίες στις 28/1/21 και ώρα 09.00.  Ένσταση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία.  
 

 


